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Số: 262 /SGDĐT-VP

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Về việc tổ chức Lễ Khai giảng
năm học 2019 - 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 3421/BGDĐT-VP ngày 08 tháng 8 năm 2019 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai một số hoạt động đầu năm
học 2019 – 2020; Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị về việc tổ chức Lễ Khai
giảng năm học 2019 – 2020 như sau:
1. Thời gian
Các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm
học 2019 – 2020 vào lúc 07h30' thứ Năm, ngày 05 tháng 9 năm 2019.
Các đơn vị tổ chức khai giảng khác thời gian trên phải được sự thống nhất
của Giám đốc Sở (đối với các đơn vị trực thuộc Sở) và Ủy ban nhân dân huyện,
thị xã, thành phố (đối với đơn vị trực thuộc Phòng).
2. Thành phần tham dự Lễ Khai giảng
2.1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở GDĐT:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Lãnh đạo và thành viên Ủy
ban tham dự khai giảng ở một số đơn vị (sẽ có thông báo sau đến các đơn vị).
- Phân công lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Sở dự khai giảng ở một
số đơn vị trực thuộc.
Các đơn vị mời dự:
- Đại diện chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương.
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên.
2.2. Đối với các đơn vị do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý
Trưởng phòng các Phòng GDĐT:
- Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phân công Lãnh
đạo và thành viên Ủy ban nhân dân tham dự khai giảng ở một số đơn vị.
- Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở mời đại diện chính
quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương; toàn thể cán bộ, giáo viên, người
lao động, học sinh tham dự. Đối với các trường có nhiều điểm, Trưởng phòng
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chỉ đạo việc mời cán bộ, giáo viên và đưa, đón học sinh các điểm trường lẻ về
tham dự khai giảng phù hợp với điều kiện thực tế.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức
“Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc
điểm tâm sinh lý của trẻ.
3. Chương trình Lễ Khai giảng
3.1. Địa điểm, thời lượng
Địa điểm: tổ chức tại các cơ sở giáo dục.
Thời lượng: không quá 60’.
3.2. Chương trình
a) Nghi thức
Văn nghệ chào mừng (không quá 03 tiết mục).
Đón học sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10).
Chào cờ, hát Quốc ca (toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh hát theo nền
nhạc Quốc ca không lời).
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
b) Nội dung:
Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng và phát động thi đua (không quá 02
trang giấy A4).
Lãnh đạo địa phương đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch Nước gửi các thầy
giáo, cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới.
Phát biểu của đại diện học sinh.
Trao học bổng cho học sinh (nếu có).
Đánh trống khai trường (Hiệu trưởng).
Tổ chức trồng cây lưu niệm.
Lưu ý:
- Việc trao học bổng cho học sinh nghèo (nếu có) cần tổ chức với hình thức
phù hợp để đảm bảo tính nhân văn.
- Đối với các trường tiểu học, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp
với Bộ GDĐT và Công ty Honda Việt Nam thực hiện chương trình Trao tặng
mũ bảo hiểm cho học sinh Lớp 1 năm học 2019 – 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước
mơ”. Nếu mũ được chuyển về trước ngày khai giảng, trường bố trí trao cho học
sinh phù hợp theo thực tế (Trao tượng trưng hoặc trao cho từng học sinh).
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4. Sau Lễ Khai giảng
Sau Lễ Khai giảng, nhà trường hoạt động bình thường theo kế hoạch năm
học hoặc tổ chức các hoạt động tập thể.
Các đơn vị không tổ chức liên hoan, tiệc tùng tại trường dưới bất cứ hình
thức nào.
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn
vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ GDĐT (để b/c);
- Ban TG/TU (để b/c);
- UBND huyện, TX, TP (để p/h);
- CĐ ngành (để p/h);;
- Các Phó GĐ Sở (để c/đ);
- Phòng CMNV Sở;
- Lưu: VT, K, 08b.
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